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Záznam
o výsledku kontroly
správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne
fondy za rok 2014

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Bratislava, apríl 2015

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Zhrnutie
MH SR vypracovalo návrh záverečného účtu v štruktúre stanovenej Smernicou Ministerstva
financií SR č. MF/23510/2014-31 z 23.10.2014 na vypracovanie záverečných účtov kapitol
štátneho rozpočtu a štátnych fondov. Návrh záverečného účtu obsahuje správu o hospodárení
kapitoly, tabuľkovú časť a prílohy. Údaje o finančnej situácii, majetkovej pozícii
a o výsledkoch rozpočtového hospodárenia MH SR uvedené v návrhu záverečného účtu
korešpondovali s údajmi účtovných výkazov účtovnej závierky, zostavenej k 31.12.2014, ako
aj s údajmi finančného výkazu o plnení rozpočtu, zostaveného k 31.12.2014. MH SR
predložilo návrh záverečného účtu na MF SR v stanovenom termíne. Ďalej bol návrh
záverečného účtu predložený vláde SR a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
Finančné výkazy podľa druhu organizácií za kapitolu MH SR boli predložené na MF SR
prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termíne stanovenom Opatrením MF SR
č. MF/21513/2012-31 do 05.02.2015. Kontrolou bolo zistené, že finančné výkazy, zostavené
k 31.12.2014 neobsahovali významné nesprávnosti a poskytovali verný a pravdivý obraz
o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Najvýraznejšie výšku príjmov a výdavkov ovplyvnili rozpočtové opatrenia, ktorými
sa presúvali finančné zdroje z minulých období, navyšoval sa limit bežných výdavkov
na podporu startupov, na realizáciu prvku Podpora internetovej ekonomiky, na administráciu
Slovak Business Agency, navyšoval sa limit bežných výdavkov na zabezpečenie financovania
účasti SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 a navyšovali sa výdavky na spoločné
programy SR a Európskej únie.
Príjmy kapitoly boli schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014 v celkovej výške
363 219 930,00 eur. Rozpočet príjmov kapitoly bol z dôvodu očakávaného neplnenia príjmov
z dividend a príjmov z rozpisu EÚ upravený na sumu 127 813 918,75 eur pričom skutočné
príjmy kapitoly boli dosiahnuté vo výške 127 349 269,04 eur (plnenie na 99,64 %). Príjmy
z rozpočtu EÚ dosiahli v skutočnosti 41 344 418,75 eur (plnenie na 100,00 %). V porovnaní
s rokom 2013 dosiahla kapitola MH SR nižšie príjmy o 35 587 704,53 eur, najmä z dôvodu
neplnenia príjmov z dividend a nižšieho čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.
Výdavky pre kapitolu MH SR boli schválené vo výške 414 276 741,00 eur a v priebehu roka
2014 boli rozpočtovými opatreniami MF SR upravené na 166 295 625,79 eur. Celkové
čerpanie výdavkov kapitoly vrátane mimorozpočtového zdroja bolo vo výške
166 197 224,73 eur (plnenie na 99,94 % z upraveného rozpočtu).
Celkové čerpanie za operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
k 31.12.2014 predstavovalo sumu 593 700 750 eur. Celkové čerpanie teda dosiahlo len
52,44 % z alokovanej sumy 1 132 071 979 eur. K 31.03.2015 došlo len k miernemu nárastu
celkového čerpania a to na 53,82 % (o 15 578 465 eur). Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2015 sa
skončí 2. programové obdobie 2007 - 2013 (pravidlo n+2), nie je možné hodnotiť stav
čerpania finančných prostriedkov za operačný program KaHR ako uspokojivý.
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Záznam
o výsledku kontroly

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len
„NKÚ SR“) č. 1076/01 zo dňa 13.01.2015 vykonali:
Ing. Vladimír Daniš, vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Ľubomír Huska, člen kontrolnej skupiny
Mgr. Pavol Marko, člen kontrolnej skupiny
kontrolu správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné
štátne fondy za rok 2014, ktorej účelom bolo prekontrolovať správnosť záverečného účtu
kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“ alebo
„ministerstvo“) za rok 2014 a overiť či podáva verný a pravdivý obraz o majetkovej,
výnosovej a finančnej situácii kapitoly.
Kontrola bola vykonaná v čase od 02.02.2015 do 29.04.2015 v Ministerstve hospodárstva
Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO 00686832, za kontrolované
obdobie roku 2014.
Predmetom kontroly bolo zhodnotiť hospodárenie kapitoly MH SR, preveriť správnosť
vypracovania návrhu záverečných účtov rozpočtových kapitol za rok 2014 a zhodnotiť
plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly
správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2014.
MH SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená
na štátny rozpočet Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“).
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1
Analýza hospodárenia kapitoly ŠR
1.1
Všeobecná časť
1.1.1 Výsledky rozpočtového hospodárenia kapitoly MH SR za rok 2014
Na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 č. 473/2013 Z. z. (ďalej len
zákon o „štátnom rozpočte“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR)
oznámilo kapitole MH SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014 listom
MF/027759/2013/441 zo dňa 17.12.2013.
Príjmy kapitoly boli schválené zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014 v celkovej výške
363 219 930,00 eur. Rozpočet príjmov kapitoly bol z dôvodu očakávaného neplnenia príjmov
z dividend a príjmov z rozpisu EÚ upravený na sumu 127 813 918,75 eur pričom skutočné
príjmy kapitoly boli dosiahnuté vo výške 127 349 269,04 eur (plnenie na 99,64 %). Príjmy
z rozpočtu EÚ dosiahli v skutočnosti 41 344 418,75 eur (plnenie na 100,00 %). V porovnaní
s rokom 2013 dosiahla kapitola MH SR nižšie príjmy o 35 587 704,53 eur, najmä z dôvodu
neplnenia príjmov z dividend a nižšieho čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.
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Výdavky pre kapitolu MH SR boli schválené vo výške 414 276 741,00 eur a v priebehu roka
2014 boli rozpočtovými opatreniami MF SR upravené na 166 295 625,79 eur. Celkové
čerpanie výdavkov kapitoly vrátane mimorozpočtového zdroja bolo vo výške 166 197 224,73
eur (plnenie na 99,94 % z upraveného rozpočtu).
Plnenie záväzných ukazovateľov kapitoly bolo k 31.12.2014 nasledovné:
Záväzný ukazovateľ

a
Príjmy celkom
A. záväzný ukazovateľ
B. prostriedky EÚ
C. mimorozpočtový zdroj (72c)
Výdavky celkom
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ
z toho :
prostriedky štátneho rozpočtu
(kód zdroja 111)
prostriedky štátneho rozpočtu
(kód zdroja 131C+131D)
prostriedky na spolufinancovanie
(kód zdroja 11S2+13S2)
prostriedky PRORATA
mimorozpočtové zdroje (72c)
B. Prostriedky EÚ (zdroj 11S1+13S1)
Zdroj: MH SR

Schválený
Upravený
Skutočnosť
Plnenie
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2014
upraveného
(v eur)
(v eur)
(v eur)
rozpočtu (v %)
1
2
3
4
363 219 930,00 127 813 918,75 127 349 269,04
99,64
108 210 500,00 86 469 500,00 85 584 164,46
98,98
255 009 430,00 41 344 418,75 41 761 529,48
101,01
0,00
0,00
3 575,10
414 276 741,00 166 295 625,79 166 197 224,73
159 267 311,00 121 661 889,93 121 563 488,87

99,94
99,92

113 446 167,00 103 379 536,58 103 277 565,23

99,90

0,00

10 611 466,72

10 611 461,91

99,99

45 821 144,00
0,00
0,00
255 009 430,00

7 263 488,74
407 397,89
0,00
44 633 735,86

7 263 488,74
407 397,89
3 575,10
44 633 735,86

100,00
100,00
100,00

Záväzný ukazovateľ výdavkov kapitoly MH SR bol v roku 2014 dodržaný. MH SR však
nesplnilo príjmy upraveného rozpočtu príjmov v absolútnej hodnote o 464 649,71 eur.
Rozpočtovým opatrením zo strany MF SR z decembra 2014 bolo nedodržanie záväzného
ukazovateľa prímov zaviazané kapitole MH SR vo výdavkoch na rok 2014. Skutočné plnenie
príjmov a čerpanie výdavkov kapitoly bolo v súlade s účtovnými výkazmi.
1.1.2

Rozpočtové opatrenia a vykonané úpravy záväzných ukazovateľov kapitoly
MH SR za rok 2014

V priebehu roku 2014 vykonalo MF SR úpravu záväzných ukazovateľov pre kapitolu MH SR
v zmysle ustanovení § 15 až § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) celkom 51 rozpočtových opatrení,
z toho 49 rozpočtových opatrení upravovalo výdavky kapitoly.
Najvýraznejšie výšku príjmov a výdavkov ovplyvnili rozpočtové opatrenia, ktorými
sa presúvali finančné zdroje z minulých období, navyšoval sa limit bežných výdavkov
na podporu startupov, na realizáciu prvku Podpora internetovej ekonomiky, na administráciu
Slovak Business Agency, navyšoval sa limit bežných výdavkov na zabezpečenie financovania
účasti SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 a navyšovali sa výdavky na spoločné
programy SR a Európskej únie - Operačný program Informatizácia spoločnosti.
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Rozpočet príjmov bol v roku 2014 upravený rozpočtovými opatreniami na 127 813 918,75
eur. Celkové príjmy boli splnené vo výške 127 349 269,04 eur, čo k upravenému rozpočtu
príjmov predstavuje plnenie na 99,64 %.
Zvýšenie rozpočtu príjmov ovplyvnili rozpočtové opatrenia:
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov viazaných v r. 2013 podľa § 7 ods. 3, § 8
ods. 6 a § 17 zák. 523/2004 - prostriedky EÚ a spolufinancovania (zdroje 13S1, 13S2) RO č. 1/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) § 7 a § 8 - RO č. 48/2014.
Zníženie rozpočtu príjmov ovplyvnili rozpočtové opatrenia:
- zníženie príjmov kapitoly z titulu neplnenia rozpočtovaných príjmov – RO č. 42/2014,
- viazanie limitu výdavkov a príjmov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. – prostriedky
EÚ + spolufinancovania – RO č. 50/2014.
Rozpočet výdavkov bol po realizovaných rozpočtových opatreniach upravený
na 166 295 625,79 eur. Čerpanie (vrátane mimorozpočtového zdroja 72c) bolo vykázané
vo výške 166 197 224,73 eur, t.j. plnenie na 99,94 %.
Zvýšenie rozpočtu výdavkov na rok 2014 bolo realizované nasledovnými rozpočtovými
opatreniami:
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov viazaných v r. 2013 podľa § 7 ods. 3, § 8
ods. 6 a § 17 zák. 523/2004 – prostriedky EÚ a spolufinancovania (zdroje 13S1, 13S2) –
RO č. 1/2014,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov Hospodárskej mobilizácie viazaných
v r.2013 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zák. 523/2004 (zdroj 131D) – RO č. 2/2014,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (Investičné stimuly) viazaných v roku
2013 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zák. 523/2004 (zdroj 131C, 131D) – RO č. 3/2014,
- povolené prekročenie výdavkov podľa uznesenia vlády SR č. 588/2012 na EXPO Miláno
2015 z kapitoly MDVRR SR – RO č. 4/2014,
- povolené prekročenie výdavkov podľa uznesenia vlády SR č. 588/2012 na EXPO Miláno
2015 z kapitoly MK SR – RO č. 5/2014,
- presun prostriedkov v rámci kapitoly na zabezpečenie potrebných výdavkov na EXPO
Miláno 2015 – RO č. 7/2014,
- povolené prekročenie výdavkov podľa uznesenia vlády SR č. 588/2012 na EXPO Miláno
2015 z kapitoly MŠVVŠ SR – RO č. 8/2014,
- presun prostriedkov v rámci kapitoly z investičných stimulov na financovanie bežných
výdavkov na činnosť príspevkovej organizácie SARIO – RO č. 9/2014,
- povolené prekročenie výdavkov na požiadanie MZVaEZ SR v medzirezortnom programe
0D40J SK PRES 2016 na mzdy a odvody pre 4 zamestnancov, určené na výdavky
súvisiace s predsedníctvom SR v Rade EÚ v r. 2016 – RO č. 10/2014,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov pre Hlavný banský úrad (zdroj 131C)
– RO č. 11/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie financovania účasti SR
na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 - RO č. 12/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania zamestnancov aparátu MH SR presunom bežných výdavkov za účelom
prípravy expozície a účasti SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015– RO č. 13/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov – presun v rámci rozpočtu
kapitoly v oblasti bežných výdavkov – RO č. 14/2014,
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- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov – presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti kapitálových výdavkov do bežných výdavkov – RO č. 15/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov – spoločné programy SR a EÚ – zdroj 11S1
a zdroje 11S2 a 11S3 - RO č. 16/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti kapitálových výdavkov do bežných výdavkov – RO č. 19/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov – presun rozpočtu v rámci
zdroja 11 v oblasti bežných výdavkov z programu 07K do programu 07L – RO č. 20/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania zamestnancov MH SR v rámci bežných výdavkov kapitoly v súvislosti
s uplatnením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 a nariadeniami
vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade
s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014 – RO č. 21/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
bežných výdavkov kapitoly medzi programami – RO č. 22/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania zamestnancov Hlavného banského úradu v rámci bežných výdavkov kapitoly –
RO č. 23/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti kapitálových výdavkov do bežných výdavkov – RO č. 24/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov – spoločné programy Slovenskej republiky
a Európskej únie - RO č. 25/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na podporu startupov, internetovej
ekonomiky, a administráciu NARMSP – RO č. 27/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie výdavkov v súvislosti
s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016 – RO č. 29/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti bežných výdavkov do kapitálových výdavkov – realizácia výstavby
expozície (výstava EXPO Miláno 2015) – RO č. 30/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov – spoločné programy Slovenskej republiky
a Európskej únie – OP Informatizácia spoločnosti – RO č. 31/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti bežných výdavkov do kapitálových výdavkov – obstaranie štatistického
softvéru a výpočtovej techniky – TP OPKaHR – RO č. 32/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly v oblasti bežných výdavkov v rámci programov kapitoly - RO č. 33/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie výdavkov v súvislosti
s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016 – RO č. 34/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti bežných výdavkov do oblasti kapitálových výdavkov v rámci programov
kapitoly - RO č. 35/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun z oblasti bežných
výdavkov do oblasti kapitálových výdavkov na mzdy a odvody za účelom prípravy
expozície a účasti SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 - RO č. 36/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania v rámci bežných výdavkov kapitoly MH SR - RO č. 37/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti bežných výdavkov do oblasti kapitálových výdavkov v rámci programov
kapitoly - RO č. 38/2014,
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- povolené prekročenie limitu výdavkov – spoločné programy Slovenskej republiky
a Európskej únie - RO č. 39/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti bežných výdavkov do oblasti kapitálových výdavkov v rámci programov
kapitoly - RO č. 40/2014,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov, ktoré sú určené na realizáciu
investičných zámerov - § 8 – RO č. 43/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov – spoločné programy Slovenskej republiky
a Európskej únie - RO č. 44/2014,
- povolené prekročenie a viazanie rozpočtových prostriedkov - presun v rámci rozpočtu
kapitoly z oblasti bežných výdavkov do oblasti kapitálových výdavkov v rámci programov
kapitoly - RO č. 47/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) § 7 a § 8 - RO č. 48/2014.
Zníženie rozpočtu výdavkov na rok 2014 súviselo s realizáciou rozpočtových opatrení:
- viazanie výdavkov v prospech MF SR na výkon správy a údržby EIS – RO č. 6/2014,
- viazanie limitu kapitálových výdavkov z dôvodu aplikácie ústavného zákona č. 493/2011
o rozpočtovej zodpovednosti – RO č. 18/2014,
- viazanie limitu bežných výdavkov z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom MV SR,
ktorí zabezpečujú prepravu a ochranu ministra hospodárstva – RO č. 26/2014,
- viazanie limitu výdavkov v prospech kapitoly MZVEZ SR na činnosť vyslaných
zamestnancov na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli a na Stálej misii SR pri OECD
v Paríži – RO č. 28/2014,
- viazanie limitu výdavkov v prospech kapitoly MF SR v zmysle Dohody o výkone správy
a údržby Ekonomického iformačného systému na zabezpečenie aplikačnej podpory
a rozvoja aplikačno-progrmového vybavenia EIS – RO č. 41/2014,
- viazanie limitu výdavkov na základe požiadavky MZVaEZ SR na zabezpečenie výdavkov
v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016 – RO č. 45/2014,
- viazanie
limitu
výdavkov
v súvislosti
s výpadkom
príjmov
z odvodov
od prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav – RO č. 46/2014,
- viazanie limitu výdavkov v prospech kapitoly MV SR na zabezpečenie odmien
zamestnancom MV SR – RO č. 49/2014,
- viazanie limitu výdavkov a príjmov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. – prostriedky
EÚ + spolufinancovania – RO č. 50/2014,
- viazanie limitu výdavkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. – kapitálové výdavky –
RO č. 51/2014.
Prostriedky rozpočtu bez finančných zdrojov určených na spolufinancovanie boli schválené
vo výške 113 446 167,00 eur a rozpočtovými opatreniami boli upravené
na 113 991 003,30 eur. Tieto prostriedky boli čerpané (vrátane mimorozpočtového zdroja
72c) vo výške 113 892 602,24 eur, t. j. na 99,91 %.
Úpravy záväzných ukazovateľov boli vykonané v súlade s ustanoveniami zákona č. 473/2013
Z. z. o štátnom rozpočte, s príslušnými uzneseniami vlády SR, a s ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. MH SR viedlo evidenciu rozpočtových opatrení
v súlade s príslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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1.1.3

Plnenie zámerov cieľov a merateľných ukazovateľov programov vlády
SR

Rozpočet výdavkov kapitoly MH SR na rok 2014 bol vypracovaný v nadväznosti na zákon
o štátnom rozpočte v programovej štruktúre, ktorú tvorili 3 programy (z toho jeden
medzirezortný) a 19 podprogramov (z toho 6 medzirezortných):
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
● 07K01 Reštrukturalizácia priemyselných odvetví
● 07K02 Podpora podnikania
● 07K03 Rozvoj cestovného ruchu
● 07K04 Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií
● 07K0B Interreg IVC
● 07K0D Energetika
● 07K0E Inovácie
07L Tvorba a implementácia politík
● 07L02 Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv
spotrebiteľa
● 07L03 Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu
spotrebiteľa SR 104.01
● 07L04 Podpora programov rezortu MH SR
● 07L05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
● 07L07 Európske spotrebiteľské centrum
● 07L09 Technická pomoc – opatrenie 4.1 OP KaHR
06H Hospodárska mobilizácia
● 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR
● 08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov pred chemickými zbraňami – rezort
MH SR
● 09704 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií – MH
SR
● 0A90G01 Elektronizácia služieb MH SR
● 0AS03 MH SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
● 0D40J – SK PRES 2016 – MH SR
Čerpanie výdavkov kapitoly MH SR bolo k 31.12.2014 vykázané v sume 166 197 224,73 eur,
čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavovalo plnenie na 99,94%.
V roku 2014 malo MH SR programovú štruktúru rozpočtu rozpísanú na 3 programy (z toho
jeden medzirezortný), 19 podprogramov (z toho 6 medzirezortných), 24 prvkov/projektov,
44 cieľov a 56 ukazovateľov.
Program 07K – Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
Zámerom programu bolo (vytvorenie) zdravého podnikateľského prostredia podporujúceho
nové investície, zvyšovanie produktivity, inovácie a tvorbu nových pracovných miest.
Hlavným cieľom programu bolo znížiť regulačné a administratívne zaťaženie
podnikateľských subjektov v SR. MH SR v rámci programu stanovilo 27 cieľov, ktoré
vyhodnotilo ako splnené. Ďalej si MH SR stanovilo 38 ukazovateľov, ktoré rovnako
vyhodnotilo ako splnené.
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Program 07L – Tvorba a implementácia politík
Zámerom programu bolo zabezpečením efektívnej podpory uplatňovať a rozvíjať vládnu
politiku v oblasti hospodárstva. Hlavný cieľ programu bol vyčerpať všetky disponibilné
prostriedky EÚ a na spolufinancovanie. V rámci programu MH SR stanovilo 8 cieľov, ktoré
vyhodnotilo ako splnené. Rovnako bolo v rámci programu vyhodnotených ako splnených
aj 9 prijatých ukazovateľov.
Program 06H – Hospodárska mobilizácia
Zámerom medzirezortného programu bolo efektívne využitie finančných prostriedkov
na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie
potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl,
ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.
Cieľ programu bolo vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie. Ciele ako aj ukazovatele
programu a podprogramu boli MH SR vyhodnotené ako splnené.
Prijaté ciele vyhodnotilo MH SR ako splnené, podobne ministerstvo vyhodnotilo ako splnené
aj všetky ukazovatele.
1.1.4

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

V zmysle § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy MF SR vydalo Pokyn
č. MF/009497/2014-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok
2013 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské
subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Pokyn“).
Finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov malo MH SR v zmysle
Pokynu odviesť do ŠR jednou sumou na účet MF SR č. SK23 8180 0000 0070 0012 0485
„Iné nedaňové príjmy 2“ vedeného v Štátnej pokladnici s dátumom splatnosti najneskôr
do 15.05.2014.
MH SR predložilo MF SR na schválenie zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2013
a vrátilo do ŠR celkom 1 405 785,56 eur, z toho: za rok 2013 sumu 64 066,51 eur a za rok
2011 a 2012 sumu 1 341 719,05 eur.
Predmetom zúčtovania finančných vzťahov kapitoly MH SR so ŠR za rok 2013 boli zdroje
ŠR poskytnuté formou bežných a kapitálových transferov rozpočtovým a príspevkovým
organizáciám, podnikateľským subjektom, neziskovým organizáciám a ďalším subjektom,
ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu kapitoly MH SR. Zo zúčtovania vzťahov
so ŠR za rok 2013 vyplynul pre kapitolu MH SR odvod do ŠR v sume 1 405 785,56 eur, ktorú
poukázalo MH SR zo svojho depozitného účtu č. SK83 8180 0000 0070 0006 1593 dňa
13.05.2014 na účet MF SR č. SK23 8180 0000 0070 0012 0485 s dátumom splatnosti
13.05.2014.
Z predložených dokladov vyplýva, že Múzeum obchodu zaslalo zostatok finančných
prostriedkov zo svojho depozitného účtu vo výške 36,62 eur až dňa 21.07.2014 a to priamo
na účet MF SR a nie na účet MH SR. Na základe uvedenej skutočnosti sa zmenila výsledná
suma zúčtovania finančných vzťahov kapitoly MH SR so ŠR za rok 2013
na 1 405 822,18 eur. O tejto skutočnosti MH SR informovalo MF SR listom zo dňa
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08.09.2014 a následne formou avíza zo dňa 24.10.2014 oznámilo MF SR potvrdenie
zúčtovania finančných vzťahov kapitoly MH SR so ŠR za rok 2013 v opravenej výške
1 405 822,18 eur.
Odporúčanie NKÚ SR:
V rámci zúčtovania finančných vzťahov kapitoly MH SR so ŠR za príslušný rok, zabezpečiť
včasné a dôsledné plnenie povinností subjektov, ktorým boli poskytnuté zdroje ŠR formou
bežných a kapitálových transferov.
1.2

Príjmy kapitoly MH SR za rok 2014

Zákonom o štátnom rozpočte boli príjmy pre kapitolu MH SR na rok 2014 stanovené
vo výške 363 219 930,00 eur. V priebehu roka boli príjmy upravené v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej na 127 813 918,75 eur. Skutočné príjmy kapitoly MH SR
boli v roku 2014 vykázané vo výške 127 349 269,04 eur, z tohto nedaňové príjmy dosiahli
86 001 275,19 eur a granty a transfery boli vo výške 41 347 993,85 eur.
Z celkovej sumy príjmov boli príjmy štátneho rozpočtu splnené vo výške 85 406 287,69 eur,
pričom sumu 41 761 529,48 eur tvorili prostriedky z rozpočtu EÚ, sumu 177 876,77 eur
tvorili prostriedky na spolufinancovanie a príjem vo výške 3 575,10 eur tvoril zahraničný
grant. Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2014 splnené na 99,64 % z upraveného
ročného objemu. Nenaplnené príjmy kapitoly MH SR boli MH SR zaviazané vo výdavkoch
z úrovne MF SR.
1.2.1

Príjmy štátneho rozpočtu a mimorozpočtové príjmy

Príjmy kapitoly MH SR podľa ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľke:
(v eur)
Upravený
rozpočet

Skutočnosť

108 210 500,00

86 469 500,00

86 001 275,19

99,46

30 478 254,00

14 219 254,00

14 223 793,27

100,03

211 Príjmy z podnikania

30 441 000,00

14 200 000,00

14 200 000,00

100,00

212 Príjmy z vlastníctva

37 254,00

19 254,00

23 793,27

123,58

2 579 034,00

2 597 034,00

2 961 247,02

114,02

931 719,00

949 719,00

1 052 499,17

110,82

1 447 315,00

1 447 315,00

1 856 597,70

128,28

200 000,00

200 00,00

52 150,15

26,08

299 096,00

299 096,00

455 959,36

152,45

290 Iné nedaňové príjmy

74 854 116,00

69 354 116,00

68 360 275,54

98,57

292 Ostatné príjmy

74 854 116,00

69 354 116,00

68 225 870,17

98,37

255 009 430,00

41 344 418,75

41 347 993,85

100,01

0,00

0,00

3 575,10

-

255 009 430,00

41 344 418,75

41 344 418,75

100,00

Ukazovateľ
200 Nedaňové príjmy

Schválený
rozpočet

Plnenie
upraveného
rozpočtu (%)

210 Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku

220 Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
222 Pokuty, penále a iné sankcie
223 Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja a služieb
230 Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery
330 Zahraničné granty
340 Zahraničné transfery
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Príjmy MH SR spolu (200+300)
Zdroj: MH SR

363 219 930,00 127 813 918,75 127 349 269,04

99,64

Nedaňové príjmy v sume 86 001 275,19 eur tvorili hlavne príjmy z dividend, príjmy z
odvodov od prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav, z prenájmu
majetku a administratívnych poplatkov.
V kategórii 210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 14 223 793,27 eur
vykázalo MH SR hlavne príjmy z dividend od akciovej spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
v sume 5 576 000,00 eur, Transpetrol, a. s. v sume 7 000 000,00 eur a Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a. s. v sume 1 624 000,00 eur.
V kategórii 220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume 2 961 247,02 eur
boli vykázané hlavne administratívne poplatky v sume 1 052 499,17 eur a pokuty a penále
v sume 1 856 597,70 eur.
V kategórii 230 - Kapitálové príjmy v sume 455 959,36 eur tvorili vratky nevyčerpaných
kapitálových transferov.
V kategórii 290 - Iné nedaňové príjmy v sume 68 360 275,54 eur boli vykázané hlavne
ostatné príjmy vo výške 68 225 870,17 eur, ktoré boli naplnené najviac príjmami z odvodov
z prenosovej sústavy a distribučných sústav vo výške 67 6674 591,63 eur.
Granty a transfery boli vo výške 41 347 993,85 eur a tvorili ich hlavne zahraničné transfery
v kategórii 340, a to príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ vo výške 41 344 418,75 eur.
Mimorozpočtové príjmy vykázalo MH SR v celkovej výške 35 854 917,57 eur. Príjmy
tvorili:
- nedaňové príjmy v sume 8 429 572,94 eur,
- granty a transfery v sume 3 257,28 eur,
- príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v sume
27 422 087,35 eur.
Na plnení príjmov kapitoly MH SR sa podieľali jednotlivé podriadené organizácie, úrad
ministerstva a platobná jednotka MH SR:
- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica sumou 33 311,76 eur, čo je plnenie na 108,30 %.
Hlavným zdrojom príjmov boli prevažne pokuty a penále.
- Puncový úrad SR Bratislava sumou 630 777,04 eur, čo je plnenie na 104,57 %.
Podstatným zdrojom príjmov boli príjmy z výkonu puncovej kontroly a príjmy z pokút.
- Slovenská obchodná inšpekcia sumou 1 807 392,03 eur, čo je plnenie na 111,52 %.
Príjmy tvorili hlavne príjmy z pokút.
- Štátna energetická inšpekcia Trenčín sumou 5 406,79 eur, čo je 100,00 % z upraveného
rozpočtu príjmov. Príjmy tvorili hlavne príjmy z udelených pokút.
- Úrad MH SR mal na rok 2014 upravený rozpočet príjmov na 84 209 406,00 eur,
z toho 69 348 616,00 eur z odvodov od prevádzkovateľov prenosovej sústavy
a distribučných sústav, 14 200 000,00 eur tvorili príjmy z dividend, 289 500,00 eur
z plnenia biocídneho zákona, 299 096,00 eur z vratiek mesta Žilina, 15 194,00 eur
príjmy za prenájom budov, objektov a priestorov a 57 000,00 eur za súdne poplatky.
Príjmy za úrad MH SR boli splnené vo výške 82 932 827,27 eur, čo je 98,48 %
z upraveného rozpočtu. Dôvodom nenaplnenia rozpočtovaných príjmov bolo to, že aj
napriek avizovanej odvodovej povinnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
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-

voči MH SR v celkovej výške 1 708 243,17 eur, táto spoločnosť nezrealizovala odvod
na príjmový účet MH SR v termíne do 31.12.2014, čím došlo k nenaplneniu
predpísaných príjmov za úrad MH SR v sume 1 276 578,73 eur. Príjmy z dividend boli
splnené vo výške 14 200 000,00 eur (100 % z upraveného rozpočtu). Príjmy
od jednotlivých spoločností boli nasledovné:
- Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., vo výške 1 624 000,00 eur,
- Transpetrol, a.s., vo výške7 000 000,00 eur,
- Slovak Telekom, a.s., vo výške 5 576 000,00 eur,
Platobná jednotka - VOJ MH SR mala na rok 2014 schválené príjmy prostriedkov
z rozpočtu ES vo výške 255 009 430,00 eur. Rozpočet príjmov bol upravený
rozpočtovými opatreniami na 41 344 418,75 eur, pričom plnenie bolo vo výške
41 939 554,15 eur, t. j. plnenie na 101,44 % z upraveného rozpočtu. K vyššiemu plneniu
príjmov platobnej jednotky došlo z dôvodu vyššieho naplnenia nedaňových príjmov,
ktoré sa nerozpočtujú. Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe
schválených súhrnných žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (MF SR) a predstavoval
podiel Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov
a zúčtovaní poskytnutých predfinancovaní a zálohových platieb z jednotlivých opatrení
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

1.2.2

Príjmy z rozpočtu EÚ

Príjmy v roku 2014 boli rozpočtované vo výške 255 009 430,00 eur na realizáciu opatrení
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len OP KaHR).
Upravený rozpočet príjmov k 31.12.2014 bol vo výške 41 344 418,75 eur. Príjmy
prostriedkov z rozpočtu EÚ boli uskutočnené na základe schválených súhrnných žiadostí
o platbu certifikačným orgánom (celkovo bolo zaslaných na CO dvadsaťdva SŽoP), prijatých
nezrovnalostí a vrátených nepoužitých prostriedkov predstavoval hodnotu 41 939 406,25 eur
za ERDF ako aj za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z jednotlivých opatrení
OP KaHR. Súčasťou príjmov v rámci platobnej jednotky MH SR sú aj nedaňové príjmy
na zdroji 111 v sume 147,90 eur. V súvislosti s čerpaním prostriedkov poskytnutých
z rozpočtu EU za rok 2014 neboli identifikované žiadne problémy s čerpaním týchto
prostriedkov. Príjmy rozpočtu za rok 2014 boli vo výške 41 939 554,15 eur, čo predstavuje
plnenie na 101,44 % z upraveného rozpočtu.
Kumulatívny prehľad čerpania OP KaFR
(v eur)
Názov
programu

Operačný
program
KaHR

Záväzky po dekomitmente
(2007 - 2013)

Čerpanie
od 01.01.2007 do
31.12.2014

Percento
čerpania k
31.12.2014
EÚ

EÚ

ŠR

EÚ

968 250 000

163 821 979

508 690 514

Spolu

1 132 071 979

ŠR

ŠR

85 010 236 52,54 51,89

593 700 750

52,44

Čerpanie spolu k 31.03.2015
EÚ
522 082 055

ŠR
87 197 160

Percento
čerpania k
31.03.2015
EÚ

ŠR

53,92

53,23

609 279 215

Zdroj: MH SR

Celkové čerpanie NFP za OP KaHR k 31.12.2014 predstavovalo sumu 593 700 750 eur
z toho 508 690 514 eur boli prostriedky EÚ a sumu 85 010 236 eur predstavovali prostriedky
spolufinancovania zo ŠR. Celkové čerpanie teda dosiahlo len 52,44 % z alokovanej sumy
1 132 071 979 eur, z toho boli prostriedky EÚ čerpané na 52,54 %.
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K 31.03.2015 došlo len k miernemu nárastu celkového čerpania v rámci OP KaHR,
a to na 53,82 % (o 15 578 465 eur).
Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2015 sa skončí 2. programové obdobie 2007 - 2013 (pravidlo
n+2), nie je možné hodnotiť stav čerpania finančných prostriedkov za OP KaHR ako
uspokojivý.
Hlavnými dôvodmi nízkeho čerpania boli predovšetkým nedostatky vo vykonaných verejných
obstarávaniach, nízke a neefektívne čerpanie pridelených finančných prostriedkov na strane
prijímateľa a vysoká administratívna náročnosť.

Odporúčanie NKÚ SR
Venovať permanentnú pozornosť efektívnemu čerpaniu prostriedkov EÚ s cieľom
maximalizácie ich čerpania v súlade s opatreniami zameranými hlavne na:
- zníženie administratívnej náročnosti prípravy projektov,
zvýšenie objektívnosti a transparentnosti procesu schvaľovania predložených projektov.
1.2.3 Príjmové finančné operácie
Finančné operácie kapitoly MH SR za rok 2014 v príjmovej časti predstavujú zostatky
prostriedkov na mimorozpočtových účtoch z predchádzajúcich rokov v sume
27 422 087,35 eur v tom:
-

úrad MH SR v sume 26 903 848,01 eur. V uvedenej sume sú vykázané:
- zostatky na vkladoch termínovaných účtov úradu MH SR vo výške 20 390 000,00 eur.
Ide o finančné prostriedky úradu MH SR (vo výške 8 290 000,00 eur) a Fondu
národného majetku ( vo výške 12 100 000,00 eur), ktoré spravuje Ministerstvo
hospodárstva SR podľa zákona č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Tieto
prostriedky sú vedené mimo štátneho rozpočtu SR.
- zostatky ostatných bežných účtov - úrad MH SR v sume 6 513 848,01 eur.

-

rozpočtové organizácie v zakladateľskej pôsobnosti MH SR v sume 518 239,34 eur.
V uvedenej sume sú vykázané zostatky na bežných účtoch rozpočtových organizácií
nasledovne:
- Hlavný banský úrad
130 203,59 eur
- Puncový úrad SR
51 540,38 eur
- Slovenská obchodná inšpekcia 336 123,24 eur
- Štátna energetická inšpekcia
372,13 eur

Zostatok bežného účtu rozpočtovej organizácie Centrum pre chemické látky a prípravky
v sume 4 219,87 eur, ktorá bola k 01.01.2014 delimitovaná na Úrad MH SR nie je v zostatku
27 422 087,35 eur vykázaná. Iné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami
v roku 2014 neboli realizované.
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1.3

Výdavky kapitoly MH SR za rok 2014

Výdavky pre kapitolu MH SR boli schválené zákonom o štátnom rozpočte vo výške
414 276 741,00 eur a v priebehu roka 2014 boli rozpočtovými opatreniami MF SR upravené
na 166 295 625,79 eur. Celkové čerpanie výdavkov kapitoly vrátane mimorozpočtového
zdroja bolo vo výške 166 197 224,73 eur (plnenie na 99,94 % z upraveného rozpočtu).
1.3.1

Čerpanie výdavkov podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
(eur)
Rozpočet 2014

Ukazovateľ
Výdavky spolu, z toho:
Bežné výdavky, v tom:
- mzdy, platy, OOV
- poistné a príspevky. do
poisťovní
- tovary a služby
- transfery
Kapitálové výdavky, v tom:
- obstaranie kapitálových aktív
- kapitálové transfery
Zdroj: MH SR

414 276 741,00
109 715 236,00
9 289 850,00

166 295 625,79
112 670 170,47
10 862 814,66

166 197 224,73
112 572 638,51
10 862 747,67

Plnenie
upraveného
rozpočtu (%)
99,94
99,91
99,99

3 313 619,00
16 040 699,00
81 071 068,00
304 561 505,00
1 156 577,00
303 404 928,00

3 942 061,92
9 267 397,04
88 597 896,85
53 625 455,32
5 371 902,91
48 253 552,41

3 941 462,84
9 170 609,54
88 597 818,46
53 624 586,22
5 371 033,81
48 253 552,41

99,99
98,96
99,99
99,99
99,99
100,00

Schválený

Upravený

Skutočnosť

V kategórii 600 - bežné výdavky boli pre kapitolu MH SR schválené v sume
109 715 236,00 eur a na základe rozpočtových opatrení MF SR boli upravené na sumu
112 670 170,47 eur. Skutočné čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vykázané
v sume 112 572 638,51 eur, čo bolo čerpanie oproti upravenému rozpočtu 99,91 %.
V rámci bežných výdavkov boli čerpané rozpočtované mzdové prostriedky (610 - mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) v sume 10 862 747,67 eur, t. j. 99,99 %
čerpanie upraveného rozpočtu.
V kategórii 620 - poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané rozpočtované finančné
prostriedky v sume 3 941 462,84 eur, čo bolo čerpanie oproti upravenému rozpočtu
na 99,99 % .
V kategórii 630 – tovary a služby bol pôvodný rozpočet v sume 16 040 699,00 eur upravený
rozpočtovými opatreniami na sumu 9 267 397,04 eur. Čerpanie bolo vykázané v sume
9 170 609,54 eur, čo predstavovalo čerpanie oproti upravenému rozpočtu na 98,96 %.
Z čerpanej sumy bežných výdavkov predstavovali najvyššiu sumu bežné transfery (640)
112 572 638,51 eur, čo predstavovalo 99,91 % čerpanie upraveného rozpočtu.
Kapitálové výdavky schválené pre kapitolu MH SR na rok 2014 v sume 304 561 505,00 eur
boli v priebehu roka na základe rozpočtových opatrení MF SR upravené na 53 625 455,32
eur. Skutočné čerpanie vrátanie mimorozpočtových zdrojov bolo vykázané vo výške
53 624 586,22 eur, čo bolo čerpanie oproti upravenému rozpočtu na 99,99 % a oproti pôvodne
schválenému rozpočtu len 17,61 %.
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Rozpočet na obstaranie kapitálových aktív (kategória 710) v sume 1 156 577,00 eur
bol rozpočtovými opatreniami upravený na 5 371 902,91 eur. Skutočné čerpanie bolo
vykázané v sume 5 371 033,81 eur, t.j. 99,99 % upraveného rozpočtu.
Kapitálové transfery (kategória 720) tvorili dominantnú časť kapitálových výdavkov.
Schválený rozpočet bol v sume 303 404 928,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol upravený
na 48 253 552,41 eur a čerpanie rozpočtu bolo v sume 48 253 552,41 eur, čo bolo plnenie
100,00 %.
1.3.2

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov

Podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách bola kapitola oprávnená prekročiť limit
výdavkov za rok 2014 o 3 575,10 eur. V čerpaní bežných výdavkov v roku 2014 bol zahrnutý
zahraničný grant, ktorý dostala Slovenská obchodná inšpekcia v celkovej sume 3 575,10 eur.
Prostriedky boli použité na projekt EUTS II – Európskej stratégie pre nekalé obchodné
praktiky II. Financovali sa nimi letenky a cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty
zamestnancov Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorí sa zúčastnili na rokovaniach
k uvedeným projektom. Iné mimorozpočtové výdavky kapitola MH SR neevidovala
1.3.3

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Rozpočet MH SR bol z hľadiska funkčnej klasifikácie realizovaný v 6-tich oddieloch.
Na celkových výdavkoch sa podieľali výdavky oddielu 01 - Všeobecné verejné služby sumou
2 453 744,14 eur, oddielu 02 - Obrana sumou 3 399 894,32 eur, oddielu 04 - Ekonomická
oblasť sumou 151 836 763,33 eur, oddielu 06 - Bývanie a občianska vybavenosť sumou
8 256 769,87 eur, oddielu 08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo sumou 199 473,69 eur
a oddielu 09 - Vzdelávanie sumou 50 579,38 eur.
Na výdavkoch podľa funkčnej klasifikácie sa najviac podieľali výdavky oddielu
04 - Ekonomická oblasť. Z celkových čerpaných výdavkov v roku 2014 predstavovalo
čerpanie výdavkov oddielu 04 sumu 151 836 763,33 eur, t. j. 91,36 %. Z uvedených výdavkov
boli financované napríklad na: činnosti MH SR súvisiace s plnením úloh v rámci Akčného
plánu znižovania administratívneho bremena v SR, podporu rozvoja strategických investícií,
podporu startupov, podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv
spotrebiteľa, podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu práv
spotrebiteľa, podporu útlmu rudného a uhoľného baníctva a na zabezpečenie starých banských
diel. Zároveň boli čerpané rozpočtové prostriedky podriadených rozpočtových organizácií
a taktiež boli čerpané výdavky na jednotlivé opatrenia Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
1.3.4

Podnikateľské prostredie

V rámci programu 07K 02 1A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR bol
na rok 2014 schválený rozpočet vo výške 132 776,00 eur a upravený na 459 600,00 eur.
Rozpočtové prostriedky boli čerpané na plnenie predmetu zákazky „Zlepšovanie
podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia“
v rámci ktorého boli použité na úhradu:
- analytických činností v oblasti hodnotenia kvality podnikateľského prostredia,
- analytických činností v súvislosti s kalkuláciou administratívnych nákladov a záťaže,
- poradenských a analytických činností v súvislosti s návrhom odporúčaní na zníženie
administratívnej záťaže,
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analytických činností v súvislosti s identifikáciou kritických oblastí regulácie,
metodického a právneho poradenstva v oblasti ex ante analýz legislatívy,
konzultácií s gestormi Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov počas
prípravy jej aktualizácie.
Výdavky boli vyčerpané v celkovej výške 459 600,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného
rozpočtu.
-

1.3.5

Investičná pomoc (Investičné stimuly)

V kontrolovanom období bolo MH SR poskytovateľom investičnej pomoci vo forme dotácie
na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku. Investičná pomoc
bola príjemcovi poskytnutá až po vynaložení oprávnených nákladov, na základe samostatnej
zmluvy.
V jednotlivých rokoch bola pomerná časť investičnej pomoci vyplácaná vo vzťahu
k skutočným oprávneným nákladom a mechanizmus konečnej úpravy a zosúladenia
poskytnutej dotácie vo vzťahu k skutočným investičným nákladom, ktoré boli vynaložené
na ukončený investičný zámer. Podkladom pre vyplatenie pomernej časti dotácie bola ročná
správa o priebehu realizácie investičného zámeru, pri konečnej (záverečnej) úprave dotácie
záverečná hodnotiaca správa. Oprávnené náklady vynaložené v hodnotenom období boli
posudzované z vecného a časového hľadiska.
Rozpočet kapitálových výdavkov na podprogram 07K 04 03 Podpora rozvoja strategických
investícií - investičné stimuly bol k 31.12.2014 rozpočtovými opatreniami upravený
na 10 395 970,72 eur a v uvedenej výške bol aj vyčerpaný.
V uvedenom podprograme boli čerpané finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu
z roku 2012 vo výške 8 625 092,10 a z roku 2013 vo výške 1 770 878,62 eur. Rozpočtové
prostriedky boli poskytnuté jednotlivým spoločnostiam nasledovne:
- zo zdroja roku 2012 boli prostriedky čerpané v sume 8 625 092,10 eur, t.j. 100,0 %,
- zo zdroja roku 2013 boli čerpané prostriedky vo výške 1 770 878,62 eur, t.j. 100,00 %,
- zo zdroja roku 2014 neboli v roku 2014 čerpané finančné prostriedky na investičné
stimuly.
Jednotlivým investorom boli finančné prostriedky poskytnuté v celkovej výške nasledovne:
- Secop s.r.o.
1 500 231,30 eur
- Mahle behr Námestovo s.r.o.
248 143,04 eur
- LVD S3,a.s.
474 546,00 eur
- RDB s.r.o.
233 333,33 eur
- Railway Casted Components a.s.
1 955 102,05 eur
- Honeywell Turbo s.r.o.
5 915 378,00 eur
- Stawi s.r.o.
43 643,00 eur
- MICHATEK, k.s.
25 594,00 eur.
Prostriedky boli uvoľnené po zaslaní ročných správ o priebehu realizácie investičného zámeru
za predchádzajúci kalendárny rok.
Podľa vyjadrenia MH SR monitorovanie schválenej investičnej pomoci bolo vykonávané
na základe investičných správ, ktoré bol prijímateľ povinný predložiť
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každoročne do konca januára (ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru
za predchádzajúci kalendárny rok),
do troch mesiacov po skončení investičného zámeru (záverečnú hodnotiacu správu),
každoročne do konca januára počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný
zámer, najmenej však počas uplatňovania daňovej úľavy (ročnú správu o využívaní
investície).

V roku 2014 bola na základe uznesení vlády č. 176/2014-180/2014, 182/2014, 217/2014,
315/2014-317/2014, 320/2014-321/2014 schválená štátna pomoc 12 podnikateľským
subjektom v celkovej sume 41 327 481 Eur na podporu vytvorenia 1 630 nových pracovných
miest. Štátna pomoc bola schválená vo forme úľavy na dani z príjmu právnických osôb
v sume 29 804 651 Eur, vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý
nehmotný majetok v sume 7 286 530 Eur a vo forme príspevku na vytvorenie nového
pracovného miesta v celkovej výške 4 236 300 Eur.
1.3.6

Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EÚ

Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EÚ zaradené do výdavkov štátneho
rozpočtu
V roku 2014 bolo na opatrenia OP KaHR vyčerpaných 48 730 957,41 eur, čo predstavovalo
100,00 % z upraveného rozpočtu na rok 2014:
- 07K 02 1C Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (opatrenie 1.2 - OP KaHR)
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry
pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie
bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu
nových pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch. V rámci tohto
opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 4 670 754,16 eur.
- 07K 03 0D Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (opatrenie 3.1 - OP
KaHR) Účelom opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti
poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom
sektore a podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným
využitím. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 1 322 610,84 eur.
- 07K 03 0E Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov
a Slovenska (opatrenie 3.2 - OP KaHR) Cieľom opatrenia je zlepšenie úrovne prezentácie
Slovenska a dobudovanie jednotného informačného systému cestovného ruchu. Podpora
propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí má prispieť k vytvoreniu
priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým kultúrnym
a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás. V rámci tohto opatrenia boli
prostriedky čerpané vo výške 1 585 854,29 eur.
- 07K 0D 01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (opatrenie 2.1 - OP KaHR) Účelom
tohto opatrenia je priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s EÚ 15,
dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických
zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby
obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie. V rámci tohto opatrenia boli
prostriedky čerpané vo výške 7 996 076,75 eur.
- 07K 0D 02 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor (opatrenie 2.2 - OP KaHR)
Účelom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného
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-

-
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osvetlenia v mestách a obciach. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo
výške 8 256 769,87 eur.
07K 0E 01 Inovácie a technologické transfery (opatrenie 1.1 - OP KaHR) Zámerom tohto
opatrenia je podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií pre zvýšenie
konkurencieschopnosti priemyslu a služieb, zabezpečenie trvalo udržateľnej priemyselnej
výroby a dosiahnutie úrovne porovnateľnej s krajinami EÚ a účasť slovenských výrobcov
na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v rámci samostatnej schémy pomoci.
V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 16 777 706,44 eur.
07K 0E 02 Podpora inovačných aktivít v podnikoch (opatrenie 1.3 - OP KaHR) Hlavným
účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom podpory
inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu u podnikateľov podporou
zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy alebo výrobky.
Účelom je aj podpora implementácie najlepších postupov a výrobných metód svetovej
úrovne do nových a jestvujúcich spoločností, ochrana duševného vlastníctva,
priemyselného dizajnu, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov. V rámci tohto
opatrenia boli prostriedky čerpané vo výške 3 223 768,51 eur.
07L 09 Technická pomoc pre OP KaHR (opatrenie 4.1 - OP KaHR) V rámci tohto
opatrenia boli v sledovanom období predložené a zrealizované žiadosti o platbu vo výške
4 897 416,55 eur. Výdavky boli použité na refundáciu mzdových výdavkov (hrubé mzdy,
odmeny a odvody zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na
riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR a príprave nového
programového obdobia 2014 - 2020, ďalej na financovanie výdavkov spojených
s vypracovaním hodnotiacich správ o OP KaHR, výdavkov spojených s informovaním
verejnosti o OP KaHR v ekonomickej tlači a na internetovej stránke MH SR a výdavkov
spojených s tvorbou reklamných spotov na propagáciu OP KaHR.

Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EÚ nezaradené do výdavkov štátneho
rozpočtu
Výdavky na financovanie aktivít v rámci zdrojov európskeho fondu regionálneho rozvoja:
A) Technická pomoc SŠF
Do 31.12.2014 prijala príspevková organizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra
(ďalej len „SIEA“) nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) pre projekt
25140120084 v rámci zálohových platieb „Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov
zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie zálohových platieb
a refundácie pre obdobie 01-12/2014“ vo výške celkovo 2 510 908 eur na financovanie
miezd a odvodov zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii štrukturálnych fondov
(ďalej len „ŠF“). Výdavky na ŠF k 31.12.2014 boli celkovo vo výške 3 130 183,49 eur.
B) Národný projekt – Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie
a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti (ďalej len „NP“)
Do 31.12.2014 SIEA prijala na osobitný účet pre NP zálohové platby v celkovej výške
881 788,97 eur na financovanie bežných výdavkov vznikajúcich v súvislosti s realizáciu
projektu. Zostatok z roku 2013 predstavoval finančné prostriedky vo výške 117 049,13 eur.
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Celkové výdavky NP k 31.12.2014 boli vo výške 947 613,59 eur, z toho 204 202,94 eur
sa vynaložilo na úhradu miezd, 70 867,54 eur na úhradu poistného a odvodov do sociálnej
a zdravotných poisťovní a 37 359,61 eur na nákup tovarov a služieb.
Dňa 16.12.2014 SIEA dostala na bankový účet refundáciu kapitálových výdavkov vo výške
33 381,00 eur vynaložených v súvislosti s realizáciou projektu.
C) Národný projekt – Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti verejných budov (ďalej len „NPEA“)
Do 31.12.2014 SIEA prijala na osobitný účet pre NPEA zálohové platby v celkovej výške
345 553 eur na financovanie bežných výdavkov vznikajúcich v súvislosti s realizáciu
projektu. Celkové výdavky hradené zo zálohovej platby k 31.12.2014 boli vo výške
289 212,68 eur, z toho 189 103,40 eur na financovanie miezd, 62 749,67 eur na financovanie
poistného a odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní a 226 463,01 eur na nákup tovarov
a služieb.
Dňa 16.12.2014 SIEA dostala na bankový účet refundáciu výdavkov, ktoré boli vynaložené
na oprávnenú časť miezd a odvodov zamestnancov zapojených do projektu v období
december 2013 – marec 2014 v celkovej výške 70 502,71 eur.
V roku 2014 SIEA realizovala 10 medzinárodných projektov a to na základe zmlúv
uzatvorených medzi SIEA a inštitúciami EÚ.
1.3.7

Rozbor zamestnanosti

Na základe uznesenia vlády SR č. 588 zo dňa 10. októbra 2013 k návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2014 až 2016 a ustanovenia § 6 ods. č. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene boli zákonom č. 473/2013 o štátnom
rozpočte na rok 2014 schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2014.
Rozpis mzdových prostriedkov kapitoly MH SR na rok 2014 bol v sume 9 289 850,00 eur,
upravený rozpočet mzdových prostriedkov za všetky zdroje spolu bol vo výške 10 862 814,66
eur a čerpanie rozpočtu bolo vo výške 10 862 747,67 eur, čo je čerpanie na 99,99 %. Mzdové
prostriedky na zdroji 111 boli pre kapitolu MH SR schválené vo výške 9 289 850,00 eur
pre 796 osôb, z čoho mzdové prostriedky pre aparát ministerstva predstavovali
5 497 108,00 eur pre 411 osôb, vrátane zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej
služby mimo sídla služobného úradu v cudzine.
Rozpočet mzdových prostriedkov na zdroji 111 bol v priebehu roka 2014 upravený
na 9 590 470,00 eur pre 797 osôb, pričom mzdové prostriedky pre aparát ministerstva boli
5 557 233,00 eur pre 418 osôb, vrátane zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej
služby mimo sídla služobného úradu v cudzine. Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov
štátneho rozpočtu na zdroji 111 bolo vo výške 9 590 403,01 eur a skutočný prepočítaný počet
zamestnancov bol 756,7 osôb.
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Podrobnejšie členenie schváleného a upraveného rozpočtu a dosiahnutej skutočnosti
je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Rozpočet

Schválený

Zamestnanci
Upravený Skutočnosť

Schválený

Mzdy
Upravený

Skutočnosť

Kapitola spolu
796
797
756,7
9 289 850 10 862 814,66
10 862 747,67
Kapitola bez
zdroja11S1, 11S2,
796
797
756,7
9 289 850
9 590 470,00
9 590 403,01
13S1, 13S2
Aparát spolu
411
418
388,8
5 497 108
5 557 233,00
5 557 174,56
z toho:
aparát ministerstva
408
415
385,8
4 999 108
5 277 794,98 ** 5 277 736,54
štátni zamestnanci
3
3
3,0
498 000
279 438,02
279 438,02
v cudzine
rozpočtové
385
379
367,9
3 792 742
4 033 237,00
4 033 228,45
organizácie
07L09* zdroj 11S1,
0
1 272 344,66
1 272 344,66
11S2, 13S1, 13S2
Zdroj: MH SR
* 07L09 - podprogram Technická pomoc OP KaHR
** Skutočné čerpanie za aparát MH SR bolo vo výške 5 276 762,76 Eur a zvyšná suma 973,78 Eur z
depozitného účtu bola odvedená do štátneho rozpočtu.

K úpravám rozpočtu mzdových prostriedkov došlo najmä z dôvodu financovania miezd
pre zamestnancov zabezpečujúcich prípravu účasti SR na výstave EXPO MILÁNO 2015,
zabezpečenia mzdových výdavkov v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016,
valorizácie miezd, ako aj na základe delimitácie funkčných miest zamestnancov MH SR
(dočasne vyslaných na stále misie v Paríži a Bruseli) na Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR na základe rozpočtového opatrenia MF SR.
1.3.8

Významné položky súvahy

Celkový majetok kapitoly MH SR k 31.12.2014 bol v hodnote 2 225 172 601,71 eur, z toho
neobežný majetok predstavoval hodnotu 2 164 404 567,32 eur a obežný majetok predstavoval
hodnotu 51 609 829,80 eur. Hodnota časového rozlíšenia aktív predstavovala výšku
9 158 204,59 eur. V porovnaní so stavom majetku, ktorý bol vykázaný k rovnakému dátumu
predchádzajúceho obdobia roku 2013 bola hodnota celkového majetku zvýšená
o 1 531 078 895,44 eur a to neobežný majetok o 1 520 973 440,96 eur, obežný majetok
o 1 079 286,87 eur a časové rozlíšenie bolo zvýšené o 9 026 167,61 eur. Poskytnuté návratné
finančné výpomoci boli vykázané v sume 201 230,00 eur.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 boli vykázané nasledovné pohyby neobežného
majetku:
dlhodobý nehmotný majetok – zvýšenie o 2 762 394,90 eur ,
dlhodobý hmotný majetok – zníženie o 1 249 994,74 eur,
dlhodobý finančný majetok – zvýšenie o 1 519 461 040,80 eur.
V roku 2014 predstavoval dlhodobý finančný majetok sumu 2 130 763 057,87 eur a tvorili
ho podielové cenné papiere v obchodných spoločnostiach a majetkové podiely v štátnych
podnikoch a štátnych podnikoch v konkurze a v likvidácii. Opravná položka bola vytvorená
pre obchodné spoločnosti vo výške 54 558 985,00 eur pre štátne podniky v konkurze
a likvidácii vo výške 207 333 964,14 eur. V porovnaní s rokom 2013 neobežný majetok
vzrástol o 1 520 973 440,96 eur. Obežný majetok sa v roku 2014 zvýšil na celkovú sumu
51 609 829,80 eur.
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Stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti
Za kapitolu MH SR boli k 31.12.2014 vykázané pohľadávky v hodnote netto v sume
17 045 354,76 eur čo predstavovalo nárast o 1 389 067,13 eur v porovnaní s rokom 2013.
Pohľadávky v hodnote brutto vykázalo MH SR v celkovej sume 20 950 770,55 eur.
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014 za kapitolu MH SR boli vykázané v hodnote netto
v celkovej výške 12 436 584,99 eur (v tom odberatelia vo výške 6 886,45 eur, poskytnuté
prevádzkové preddavky vo výške 9 349,64 eur, ostatné pohľadávky vo výške 434,30 eur,
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 2 024 328,46 eur, pohľadávky voči
zamestnancom 236,53 eur a iné pohľadávky 10 395 349,61 eur). V hodnote brutto boli
krátkodobé pohľadávky vykázané vo výške 15 261 972,19 eur.
Dlhodobé pohľadávky k 31.12.2014 za kapitolu MH SR boli vykázané v hodnote netto
v celkovej výške 4 608 769,77 eur. Nárast v porovnaní s rokom 2013 bol o 427 472,86 eur.
V hodnote brutto boli dlhodobé pohľadávky vykázané vo výške 5 688 798,36 eur.
Medzi významné pohľadávky (brutto hodnota bez opravnej položky) MH SR v roku 2014
patrili nasledovné:
Pohľadávka voči Ing. Ľuboslavovi M. v sume 13 938,80 eur
Pohľadávka voči Štefanovi K. v sume 6 913,96 eur
Pohľadávka voči Veronike T., bývalej zamestnankyni MH SR v sume 100 399,88 eur
Pohľadávka voči Viliamovi K. - rok vzniku 1992 v sume 706 965,00 eur
Pohľadávka voči spoločnosti CRW, s.r.o., Spišská Nová Ves v sume
658 321,49 eur
Pohľadávka voči mestu Žilina v sume 4 177 360,00 eur
Pohľadávka voči spoločnosti MONOCRYSTALEX, s.r.o. v sume 503 452,97 eur
Pohľadávka voči spoločnosti PETINA INTERNATIONAL, a.s. v sume 30 000,00 eur.
MH SR vykazovalo k 31.12.2014 záväzky v celkovej hodnote 68 142 018,63 eur.
Vlastné imanie a záväzky kapitoly MH SR sa zvýšili v porovnaní s rokom 2013
o 1 531 078 895,44 eur. Záväzky kapitoly MH SR sa v porovnaní s rokom 2013 znížili
o sumu 177 352 619,39 eur. Dôvodom bola znížená tvorba rezervy na súdne spory.
Krátkodobé rezervy na mzdy a dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia vytvorené
k 31.12.2013 vo výške 571 860,65 eur boli v roku 2014 použité a rezerva na mzdy a
dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia k 31.12.2014 sa netvorila v zmysle zmeny
účtovnej metódy (podľa príslušného usmernenia MF SR).
Časové rozlíšenie pasív sa celkovo v porovnaní s rokom 2013 zvýšilo o 12 346 387,51 eur
z dôvodu nárastu účtu 384 Výnosy budúcich období. Jednalo sa o preúčtovanie majetku z účtu
353 na účet 384. Preúčtovaný bol majetok privatizácie, ktorý bol v predchádzajúcich
obdobiach vykazovaný na účte 353.
MH SR vykazovalo k 31.12.2014 krátkodobé a dlhodobé záväzky v celkovej sume
13 299 551,82 eur.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2014 za kapitolu MH SR v sume 13 275 006,49 eur tvorili
záväzky (napr. z obchodných vzťahov vo výške 8 630,92 eur, ostatné záväzky vo výške
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8 488 667,11 eur, nevyfakturované dodávky vo výške 20 487,67 eur, iné záväzky vo výške
3 385 705,41 eur, zamestnanci vo výške 736 871,07 eur, ostatné záväzky voči zamestnancom
vo výške 41 501,00 eur, záväzky voči zdravotnej a sociálnej poisťovni vo výške
481 862,00 eur a dane vo výške 111 281,31 eur).
Dlhodobé záväzky k 31.12.2014 za kapitolu MH SR boli vo výške 24 545,33 eur. Tvorili
ich záväzky: (zo sociálneho fondu v sume 22 973,56 eur, iné záväzky v sume 1 571,77 eur).
Stav návratných finančných výpomocí
K 31.12.2014 MH SR evidovalo poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom
verejnej správy z mimorozpočtových prostriedkov v úhrnnej výške 201 230,00 eur
pre spoločnosti: TEXICOM Trenčín, UTAR Bratislava, Stredoslovenské kameňolomy
a štrkopiesky Žilina. V roku 2014 nebola od subjektov uhradená žiadna splátka.
1.3.9

Výsledky rozpočtového hospodárenia príspevkových organizácií

V zriaďovateľskej pôsobnosti MH SR boli k 31.12.2014 tri príspevkové organizácie:
- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej SARIO),
- Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej SIEA),
- Múzeum obchodu Bratislava (ďalej MO).
Štátne príspevkové organizácie v rámci rezortu MH SR použili finančné prostriedky
na aktivity súvisiace s podporou investícií zahraničných a domácich subjektov na Slovensku,
podporou zahraničného obchodu, vrátane exportu, na činnosti vyplývajúce z implementácie
štrukturálnych fondov Európskej únie, muzeálnu činnosť a ďalšie činnosti, ktoré
zabezpečovali v zmysle hlavných úloh týchto organizácií.
Podľa programovej štruktúry sa prostriedky poskytovali na prvok 07K0402 Administrácia
SARIO, na podprogram 07L04 Podpora programov rezortu - Administrácia SIEA
a na podprogram 07L04 Podpora programov rezortu - Administrácia MO.
Podľa „Individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014“ (FIN 1 - 12) kapitoly MH SR
za príspevkové organizácie rozpočet ich príjmov bol schválený vo výške 3 912 000,00 eur.
Rozpočet príjmov po zmenách predstavoval 5 099 756,52 eur a skutočnosť bola dosiahnutá
vo výške 9 479 188,28 eur (za hlavné kategórie 100, 200, 300), čo predstavuje 185,88 %
plnenie. Schválený rozpočet výdavkov bol 4 046 783,00 eur. Upravený rozpočet výdavkov
bol 5 099 756,52 eur a skutočnosť 9 942 883,89 eur (za hlavné kategórie 600, 700),
čo predstavuje 194,97 % plnenie. Upravený rozpočet príjmov za rok 2014 bol rovný
upravenému rozpočtu výdavkov. Dosiahnutá skutočnosť vo výdavkoch bola o 463 695,61 eur
vyššia ako skutočnosť príjmov.
V štruktúre dosiahnutých príjmov mali nedaňové príjmy 14,96 % podiel a granty a transfery
85,04 % podiel. Na výške nedaňových príjmov sa najvýraznejšie podieľali administratívne
poplatky a iné poplatky a platby. Na dosiahnutej výške grantov a transferov mali tuzemské
bežné transfery a granty najvyšší podiel.
V štruktúre dosiahnutých výdavkov mali bežné výdavky 95,86 % podiel a kapitálové výdavky
4,14 % podiel. Na bežných výdavkoch mali najvyšší podiel mzdy a platy a po nich nasledujú
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tovary a služby. Kapitálové výdavky v plnom rozsahu súviseli s obstarávaním kapitálových
aktív.
1.3.10 Výdavkové finančné operácie
MH SR v roku 2014 nerealizovalo výdavkové operácie vyplývajúce z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami.
2

Správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2014

Podkladom pre vypracovanie návrhu záverečného účtu kapitoly MH SR za rok 2014 (ďalej
len „NZÚ“) boli údaje účtovných a finančných výkazov ročnej účtovnej závierky
k 31.12.2014. MH SR vypracovalo NZÚ v štruktúre stanovenej Smernicou Ministerstva
financií SR č. MF/23510/2014-31 z 23.10.2014 na vypracovanie záverečných účtov kapitol
štátneho rozpočtu a štátnych fondov. NZÚ obsahuje správu o hospodárení kapitoly, tabuľkovú
časť a prílohy.
Údaje o finančnej situácii, majetkovej pozícii a o výsledkoch rozpočtového hospodárenia MH
SR uvedené v NZÚ korešpondovali s údajmi účtovných výkazov účtovnej závierky,
zostavenej k 31.12.2014, ako aj s údajmi finančného výkazu o plnení rozpočtu, zostaveného
k 31.12.2014.
MH SR predložilo NZÚ na MF SR e-mailom v stanovenom termíne. Ďalej bol NZÚ
predložený vláde SR a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
2.1.

Individuálna účtovná závierka

V súlade s Opatrením MF SR č. MF/21232/2014-31 zo 17.12.2014, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie MF SR č. MF/21513/2012-31 z 22.11.2012, ktorým sa ustanovuje usporiadanie,
obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva
a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (ďalej len
„Opatrenie MF SR č. MF/21513/2012-31“) vypracovalo MH SR stanovené výkazy.
Finančné výkazy podľa druhu organizácií za kapitolu MH SR predložilo na MF SR
prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termíne stanovenom Opatrením MF SR
č. MF/21513/2012-31 do 05.02.2015.
Kontrolou bolo zistené, že finančné výkazy, zostavené k 31.12.2014 neobsahovali významné
nesprávnosti a poskytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom
účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
2.2

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizácia majetku MH SR bola vykonaná na základe príkazu ministra hospodárstva SR č.
2/2014 zo dňa 22. 09. 2014 v súlade s § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov k 31.12.2014. Fyzická inventarizácia majetku prebehla od
01.10.2014 do 31.10.2014 v súlade so znením príkazu ministra. Na základe zistených
rozdielov stavu majetku ústredná inventarizačná komisia navrhla prijať opatrenia v zmysle
vnútorných predpisov ministerstva.
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Pri vykonaní fyzickej a dokladovej inventúry služobných motorových vozidiel a pohonných
hmôt vedených v evidencii MH SR za inventarizované obdobie k 31.10.2014, čiastková
inventarizačná komisia zistila rozdiel v hodnote 163 407,18 eur, ktorý vznikol neoprávneným
prepísaním vlastníctva motorových vozidiel na dopravnom inšpektoráte. Odbor hospodárskej
správy oznámil zistený nedostatok - inventarizačný rozdiel škodovej komisii ministerstva
podaním hlásenia o škode. Uvedené je predmetom vyšetrovania trestného činu vo veci
obzvlášť závažného zločinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona,
ktoré smeruje voči páchateľovi - bývalému zamestnancovi ministerstva (vedúcemu odboru
dopravy).
Odporúčanie NKÚ SR
Číslovať strany v zošite, kde sa evidujú zápisy zo škodových komisií a upraviť vnútorné
smernice o správe majetku štátu v správe MH SR a o postupe pri používaní riadení
a prevádzke služobných motorových vozidiel v správe MH SR tak, aby nedochádzalo
v budúcnosti k možnosti vzniku sprenevery a následne k vzniku inventarizačných rozdielov
z dôvodu zneužitia splnomocnenia vo veciach spojených s prihlasovaním a odhlasovaním
motorových vozidiel v správe MH SR na dopravnom inšpektoráte.
3
3.1

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní
s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
Stav realizácie projektov v rámci operačných programov Národného
strategického referenčného rámca (NSRR) v programovom období 2007-2013

V zmysle uznesenia č. 191 zo dňa 16. mája 2012 došlo v podmienkach SR k dodatočnému
navýšeniu alokácie tých operačných programov Národného strategického referenčného
rámca, ktoré preukázali najvyššiu mieru absorpcie prostriedkov a zároveň najvyšší potenciál
z hľadiska napĺňania cieľov iniciatívy Európskej komisie. Súčasťou predmetnej realokácie
sa stal aj Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého pôvodná
alokácia bola navýšená o dodatočných 225 mil. eur.
Predmetná alokácia bola využitá spolu ďalšími voľnými finančnými prostriedkami v rámci
OP KaHR na vyhlásenie troch nasledovných výziev:
Kód výzvy

Dátum vyhlásenia
výzvy

Dátum uzávierky
výzvy

Splnenie termínu
v zmysle uznesenia
vlády č. 717/2012

Alokácia
v
mil. eur
110
(150)*
50

KaHR-lllSP-1201

21. decembra 2012

26. apríla 2013

Áno

KaHR-31SP-1201

21. decembra 2012

26. apríla 2013

Áno

KaHR-lllDM-1301

22. februára 2013

10. júna 2013

Áno

40
(62)**

Zdroj: MH SR
* - navýšenie alokácie o 40 mil. eur zo dňa 18. novembra 2013
**- navýšenie alokácie o 22 mil. eur zo dňa 19. mája 2014

V rámci všetkých troch výziev zameraných na zintenzívnenie zamestnávania mladých
nezamestnaných ľudí vo veku do 29 rokov je aktuálne uzatvorených 638 zmlúv o poskytnutí
NFP v celkovej výške zmluvne viazaného NFP 279 141 648,89 eur. Ich uzatvorením
sa prijímatelia zaviazali vytvoriť celkovo 3 051 nových pracovných miest, z čoho viac ako
polovica (1 890) bude určených pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
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Iniciatíva JEREMIE
Slovenská republika podpísala s Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“)
Memorandum o porozumení už v roku 2006, následne v decembri 2008 bola podpísaná
Rámcová zmluva o implementácii iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi SR
a EIF a v roku 2009 boli podpísané tri zmluvy o financovaní medzi EIF a riadiacimi orgánmi.
Roky 2011/2012 boli v rámci implementácie iniciatívy JEREMIE významné pre finalizáciu
prípravnej fázy z hľadiska nadstavenia nevyhnutných procesov pre fungovanie JEREMIE
v SR a tiež prípravu zmluvnej dokumentácie.
JEREMIE má v SR výrazne napomôcť podpore podnikateľskej sféry v segmente malého
a stredného podnikania (ďalej len „MSP“) zlepšením prístupu ku kapitálu v existujúcom
trhovom prostredí. Nakoľko poskytovanie návratnej formy pomoci sa čoraz viac stáva
hlavnou preferenciou EK pre nadchádzajúce programové obdobie, je možné považovať
skúsenosť s implementáciou iniciatívy JEREMIE za veľmi cennú.
Implementácia inovatívnych finančných nástrojov sa v súčasnosti nachádza vo výraznom
časovom sklze oproti pôvodne plánovaným harmonogramom. Preto MH SR a MF SR
spoločne s EK na pravidelnej báze monitoruje ďalší vývoj a úlohy zabezpečované EIF.
Cieľom je napomôcť k maximálnemu progresu v čerpaní, pričom kritériom je dosiahnutie
plnej funkčnosti iniciatívy v oprávnených časových rámcoch platných pre OP KaHR, t.j. tak,
aby bolo eliminované riziko nevyčerpania finančných prostriedkov EÚ do 31. decembra
2015.
Za hlavné prekážky omeškania samotnej implementácie iniciatívy JEREMIE v SR je možné
považovať:
- zložité pravidlá jednotlivých operačných programov vo vzťahu k dodržiavaniu pravidiel
štrukturálnych fondov EU,
- množstvo obmedzení na národnej úrovni ako aj zo strany EK (napr. len časť prostriedkov
je možné využiť v Bratislavskom kraji, kde je sústredená tretina MSP a polovica
výskumného a vývojového potenciálu Slovenska); a
- časovo náročné negociácie príslušných zmluvných dokumentov.
Vzhľadom na výrazné oneskorenie v zavádzaní iniciatívy JEREMIE na Slovensku
sa začiatkom roka 2013 začalo pravidelné štvrťročné technické monitorovanie progresu
v implementácii za účasti MF SR, EK, EIF, RO a IR SZRF. V roku 2014 stretnutia
pokračovali, a konali sa 17. marca 2014, 3. júna 2014 a 7. októbra 2014. Výsledkom
sú pravidelné hlásenia EIF ako správcu holdingového fondu o vykonaných aktivitách a plnení
stanovených cieľov platných pre jednotlivé nástroje.
Aj napriek všetkým negatívnym skutočnostiam sa podarilo v roku 2014 plne sfunkčniť
už všetky finančné nástroje, FLPG, PRSL a RC. V SR tak malí a strední podnikatelia už
od júna 2013 môžu žiadať o úvery financované iniciatívou JEREMIE. Financovaním nástroja
FLPG (42,98 mil. eur) a nástroja PRSL (18,3 mil. eur) sa očakáva prostredníctvom pákového
efektu vytvorenie cieľového portfólia úverov v SR v objeme 282,2 mil. eur. V roku 2014
bol v plnení po prvý krát aj Transfer know-how z EIF na domáce inštitúcie (napr. SZRB).
Po analýze situácie k 31. máju 2014 mal EIF predložiť súhrnnú analýzu predpokladaného
čerpania finančných prostriedkov za každý nástroj (FLPG, PRSL, RC) do termínu
oprávnenosti, t. j. 31. decembra 2015 vrátane analýzy rizík, s navrhovanými ďalšími
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opatreniami a postupom s cieľom efektívneho a rýchleho čerpania prostriedkov v rámci
JEREMIE v SR. S cieľom zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov v rámci implementácie
iniciatívy JEREMIE v SR sa dňa 19. júna 2014 v Luxemburgu konalo aj stretnutie ministra
financií SR a štátneho tajomníka MF SR s predstaviteľmi EIF. Zo stretnutia vyplynulo,
že EIF spracuje Akčný plán na zrýchlenie čerpania finančných prostriedkov do roku 2015.
V máji a júni 2014 sa konali stretnutia s manažmentmi bánk zapojených do nástroja FLPG
za účelom riešenia nízkeho tempa čerpania a prebiehali za účasti EIF a M F S R . EIF
následne predložil Akčný plán pre implementáciu JEREMIE v SR v júli 2014, ktorý obsahuje
aj požadovaný mesačný objem úverov a investícií pre jednotlivé nástroje. S cieľom zrýchliť
čerpanie, EIF taktiež organizovalo ďalšie odborno-technické stretnutia, ktoré sa konali
v mesiaci júl 2014 so SLSP, SZRB a TATRA a mesiaci september 2014 so SBERBANK
a UCB. Predmetné stretnutia sa konali najmä v záujme získať informácie od zástupcov bánk
o skutočnej absorpcii a schopnosti vyčerpať prostriedky viazané jednotlivými operačnými
zmluvami v rámci nástroja FLPG a PRSL. Všetky banky s ktorými sa už konali stretnutia
sa vyjadrili v zmysle, že z ich strany neevidujú zásadnejšie prekážky na vyčerpanie
prostriedkov v plnom rozsahu.
„Spustenie" národných projektov po revízií OP KaHR verzia 4.0 predloženej v júni 2013
Predloženie, schválenie a realizácia troch národných projektov na základe písomných vyzvaní
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
1. Názov: Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek
v oblasti chemickej legislatívy. Národný projekt je realizovaný Slovenskou agentúrou
životného prostredia v rámci opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb
pre podnikateľov. ITMS kód: 25110220012;
2. Názov: Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti a vypracovania analýzy potenciálu úspor energie
vo verejnom sektore. Národný projekt je realizovaný Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky v rámci
opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky. ITMS kód: 25120220320;
3. Názov: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí
a propagácia slovenského priemyselného potenciálu. Národný projekt je realizovaný
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v rámci podopatrenia 1.1.3 Podpora
účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách, opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery. ITMS kód: 25110121198.
3.2

Vybrané oblasti služieb

MH SR je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 25/2006 Z. z.“). Zabezpečenie a organizáciu postupov zadávania zákaziek
pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. v podmienkach ministerstva upravovali interné
smernice s nasledovnou platnosťou a účinnosťou v roku 2014:
- Smernica MH SR č. 3/2010 o verejnom obstarávaní zo dňa 24.11.2010 v znení
smerníc č. 1/2011, 8/2011, 1/2012 a 2/2012
- Smernica MH SR č. 2/2014 o verejnom obstarávaní zo dňa 18.03.2014
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Smernice MH SR o verejnom obstarávaní okrem iného dopĺňali, upravovali a aplikovali
pravidlá a postupy verejného obstarávania, ktoré neboli uvedené v zákone č. 25/2006 Z. z.,
pri zadávaní podlimitných, nadlimitných a ostatných zákaziek v podmienkach MH SR. Ďalej
určovali rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva ako
aj rozsah oprávnení zamestnancov MH SR pri uplatňovaní zákona.
Na základe vyžiadania predložilo MH SR kontrole NKÚ SR písomné doklady preukazujúce
počty vykonaných verejných obstarávaní, použité postupy a zmluvné ceny (jednotlivo
aj v súhrne za použitý postup) za roky 2013 a 2014.
Z predložených dokladov vyplynulo:
2013
Použitý postup VO
Verejná súťaž
Rokovacie konania
Ostatné postupy – prieskum trhu
Spolu
Zdroj: MH SR

Počet obstarávaní
10
4
96
110

Celková zmluvná cena (v eur)
9 787 921,07
1 850 404,37
467 550,47
12 105 875,91

Z desiatich verejných súťaží vykonaných MH SR v roku 2013 boli 3 zákazky podprahové, 6
nadlimitných a jedna podlimitná. Zo štyroch priamych rokovacích konaní boli 3 zákazky
nadlimitné a jedna podprahová.
2014
Použitý postup VO
Verejná súťaž
Rokovacie konania
Ostatné postupy – prieskum trhu
Spolu
Zdroj: MH SR

Počet obstarávaní
82
8
2
92

Celková zmluvná cena (v eur)
8 048 647,68
2 959 878,80
649 018, 43
11 657 544,91

Všetkých 8 verejných súťaží, ako aj 2 priame rokovacie konania v roku 2014 boli
nadlimitnými zákazkami.
Počet verejných obstarávaní v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 18,
poklesla aj uhradená zmluvná cena o 448 331 eur. Pri porovnaní postupov verejného
obstarávania medziročne poklesol počet verejných súťaží (z 10 na 8) ako aj rokovacích
konaní (zo 4 na 2), ale kým pri verejných súťažiach celková zmluvná cena klesla
o 1 739 273,39 eur, pri menej transparentnom spôsobe verejného obstarávania - rokovacích
konaniach zmluvná cena medziročne stúpla o 1 109 474,43 eur, čo bolo spôsobené najmä
obstaraním expozície SR na medzinárodnú výstavu EXPO 2015 v Miláne, Taliansku v sume
2 759 878,80 eur.
Kontrola NKÚ SR stratifikovaným náhodným výberom vybrala a následne si od
kontrolovaného subjektu vyžiadala podklady k desiatim zákazkám na tovary, služby a práce
uskutočneným v roku 2014. Vybrané boli zákazky v rozpätí súm 4 200 až 120 000 eur bez
DPH ako vzdelávanie vybraných zamestnancov MH SR formou odborného školenia,
reklamná a propagačná podpora OP KaHR, rôzne analýzy, posudky, hodnotenia a poradenská
činnosť. MH SR predložilo kontrole NKÚ SR všetky vyžiadané relevantné doklady
k obstaraným tovarom, službám a prácam. Nedostatky neboli zistené.
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3.3

Program Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa (ESO)

V roku 2014 došlo k nasledovným zmenám v usporiadaní rozpočtových a príspevkových
organizácií v rámci kapitoly MH SR:
- transformácia podriadenej rozpočtovej organizácie Múzeum obchodu na príspevkovú
organizáciu (01.10.2013)
- prechod pôsobnosti podriadenej rozpočtovej organizácie Štátna energetická inšpekcia
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (01.05.2014)
- transformácia podriadenej rozpočtovej organizácie Centrum pre chemické látky
a prípravky (01.01.2014)
V schválenom rozpočte na rok 2014 sa, v súvislosti reorganizáciou činnosti rozpočtových
a príspevkových organizácií kapitoly, počítalo s poklesom výdavkov o 1,22 mil. eur.
4

Plnenie opatrení
prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov
z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly

Plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Podľa zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bolo štatutárnemu orgánu
kontrolovaného subjektu uložené prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a zaslať ich NKÚ SR. Zároveň sa kontrolovaný subjekt zaviazal predložiť NKÚ SR v termíne
do 08.08.2013 správu o plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Dňa 05.09.214 bol NKÚ SR odoslaný list č. 23782/2014-1000-38667 - správa o plnení
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrolou NKÚ SR bolo overené plnenie 9 prijatých opatrení nasledovne:
1. Písomne upozorniť príslušných vedúcich pracovníkov, aby pri stanovovaní zámerov,
cieľov a merateľných ukazovateľov v registračných listoch jednotlivých častí
programovej štruktúry kapitoly MH SR venovali väčšiu pozornosť reálnosti
stanovovaných cieľov a následne vyhodnoteniu ich plnenia.
termín: do 31.12.2014
Plnenie opatrenia: listom č.17109/2014-2100-27612 zo dňa 18.06.2014 GRSRF
upozornil príslušných vedúcich pracovníkov, aby pri stanovovaní zámerov, cieľov
a merateľných ukazovateľov v registračných listoch jednotlivých častí programovej
štruktúry kapitoly MH SR venovali väčšiu pozornosť reálnosti stanovovaných cieľov
a následne vyhodnoteniu ich plnenia.
Opatrenie je splnené.
2. Opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia budú navrhnuté na základe
výsledkov 3. etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania, ktoré momentálne
prebieha a termín jeho ukončenia je plánovaný na 31.12.2014.
termín: 30.04.2015
Plnenie opatrenia: listom č. 23277/2014-1100-37203 zo dňa 22.08.2014 GRSS oznámil
priebežné plnenie úlohy. Opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia budú
navrhnuté na základe výsledkov 3. etapy merania administratívneho zaťaženia
podnikania.
Opatrenie sa priebežne plní.
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3. Inventarizačné súpisy a zápisy vypracovávané podľa § 30 ods. 2 a 3 zákona
o účtovníctve v zmysle záväzných vzorov, budú prílohou príkazu ministra
hospodárstva SR na vykonanie inventarizácie a v príkaze bude uvedená povinnosť
všetkých členov inventarizačných komisií používať tieto súpisy a zápisy.
termín: trvale
Plnenie opatrenia: riaditeľka OHS listom č. 18229/2014-2030-27929 zo dňa
18.06.2014 oznámila priebežné plnenie úlohy. Inventarizačné súpisy budú doplnené
a vypracované v súlade s prijatým opatrením a budú záväzné pre všetkých členov
inventarizačných komisií trvale od najbližšej inventarizácie príkazom ministra
hospodárstva SR.
Opatrenie sa priebežne plní.
4. Písomne upozorniť zamestnancov osobného úradu na dodržiavanie pokynu ROU
ohľadom kontroly 4 očí.
termín: 30.07.2014
Plnenie opatrenia: zamestnankyne osobného úradu boli s pokynom riaditeľky OÚ
oboznámené 07.07.2014.
Opatrenie je splnené.
5. 1. Do dokumentácie súvisiacej s fakturáciou za realizáciu výstav v roku 2013 doložiť
chýbajúce hodnotiace hárky k akceptačným protokolom v zmysle zmlúv
za poskytovanie služieb pre realizáciu oficiálnej účasti MH SR na jednotlivých
výstavách v roku 2013.
termín: 30.07.2014
Plnenie opatrenia: listom č. 18539/2014-3100-35076 zo dňa 06.08.2014 GRSZO
oznámil splnenie prijatých opatrení. Chýbajúce hodnotiace hárky k akceptačným
protokolom boli dňa 5. júna 2014 odovzdané príslušnému zamestnancovi odboru
financovania MH SR, ktorý zabezpečil ich doloženie do fakturačnej dokumentácie.
Opatrenie je splnené.
2. Pracovníci zodpovední za realizáciu výstav v roku 2014 dôsledne zabezpečia
predloženie kompletnej dokumentácie pre fakturáciu v zmysle zmlúv za poskytovanie
služieb pre realizáciu oficiálnej účasti MH SR na jednotlivých výstavách v roku 2014.
termín: 31.12.2014
Plnenie opatrenia: zodpovední zamestnanci zabezpečujú predkladanie kompletnej
dokumentácie súvisiacej s realizáciou výstav v roku 2014 (faktúra, zmluva, akceptačný
protokol, hodnotiace hárky).
Opatrenie sa priebežne plní.
6. Listom upozorniť rozpočtových garantov ministerstva na dodržiavanie zákona
č.502/2001 Z. z o finančnej kontrole a metodického pokynu pre obeh účtovných
dokladov na MH SR.
termín: 30.07.2014
Plnenie opatrenia: listom č. 21230/2014-2100-36156 zo dňa 30.07.2014 upozornil
generálny riaditeľ sekcie rozpočtu a financovania rozpočtových garantov ministerstva
pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na dôsledné dodržiavanie zákona
č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodického pokynu č. 3/2012 pre
obeh účtovných dokladov na MH SR. V predmetnom liste boli rozpočtoví garanti
vyzvaní pri každej pripravovanej finančnej operácii venovať zvýšenú pozornosť
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na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a úplnosti účtovných dokladov.
Opatrenie je splnené.
7. Zabezpečiť informovanie všetkých vedúcich zamestnancov na MH SR, ktorí
sú z vecného hľadiska zodpovední za vykonávané a preberané práce od zamestnancov,
s ktorými sa uzatvárajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
(ďalej len „dohody“), aby dôsledne zabezpečovali všetky náležitostí potrebné
k vyplácaniu odmien za vykonanú prácu, najmä presný popis vykonávanej práce.
Informovanie sa bude realizovať formou listu VSÚ pre všetkých vedúcich
zamestnancov MH SR, a oboznámenie s listom VSÚ bude zdokumentované podpisom
vedúcich zamestnancov.
termín: 30.7.2014
Plnenie opatrenia: listom č. 19452/2014-2000-27155 zo dňa 13.06.2014 boli vedúci
zamestnanci MH SR informovaní o potrebe zabezpečovania všetkých náležitostí
potrebných k vyplácaniu odmien za vykonanú prácu v zmysle prijatého opatrenia.
Oboznámenie bolo zdokladované podpisom vedúceho zamestnanca formou „návratky“
priloženej k listu.
Opatrenie je splnené.
8. Zabezpečenie preškolenia zamestnancov osobného úradu, ktorí sú z formálneho
hľadiska zodpovední za uzatvorenie a administrovanie dohôd.
termín: 30.08.2014
Zamestnankyne OÚ sa zúčastnili na seminári Aktuality v práci mzdárov
a personalistov v II. štvrťroku 2014 organizovaného spoločnosťou EDOS- PEM.
Opatrenie je splnené.
9. Zabezpečiť informovanie všetkých vedúcich zamestnancov na MH SR, ktorí
sú z vecného hľadiska zodpovední za uzatváranie dohody o zákonných podmienkach
uzatvárania dohôd v zmysle Zákonníka práce (najmä § 223 – 225). Informovanie
sa bude realizovať formou listu VSÚ pre všetkých vedúcich zamestnancov MH SR
a oboznámenie
s listom VSÚ bude
dokumentované podpisom vedúcich
zamestnancov.
termín: 30.07.2014
Plnenie opatrenia: listom č. 19452/2014-2000-27155 zo dňa 13.06.2014 boli vedúci
zamestnanci MH SR, ktorí sú z vecného hľadiska zodpovední za uzatváranie dohody,
informovaní o podmienkach uzatvárania dohôd a všetkých náležitostiach uzatváranej
dohody v zmysle prijatého opatrenia. Oboznámenie bolo zdokladované podpisom
vedúceho zamestnanca formou „návratky“ priloženej k listu.
Opatrenie je splnené.
MH SR zaslalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly správnosti
zostavenia záverečného účtu kapitoly MH SR za rok 2013 a správu o plnení opatrení
v termíne stanovenom v zápisnici o prerokovaní protokolu. Z celkového počtu 9 opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za rok
2013 v kapitole MH SR bolo 6 opatrení splnených, 2 opatrenia sa plnia priebežne a opatrenie
č. 5 je v bode č. 1 je splnené a v bode č. 2 sa plní priebežne.
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V rámci výkonu kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MH SR za rok
2014 boli kontrolnou skupinou NKÚ SR vyžiadané podklady preukazujúce realizáciu
opatrení, ktoré boli prijaté MH SR ako jediným spoločníkom MH Development s.r.o.
s cieľom zefektívnenia činnosti spoločnosti a jej kontrolných mechanizmov.
MH Development s.r.o. bola založená na základe bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 94/2006
zápisom do obchodného registra dňa 16.02.2006, za účelom realizácie projektu výstavby
rodinných domov v zmysle zmluvy o investičnej pomoci s KIA MOTORS
CORPORATIONS. Základné imanie spoločnosti je 38 704 110 eur. Predmetom činnosti
spoločnosti je hlavne zabezpečovanie obstarávateľských služieb spojených so správou
nehnuteľností a prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb. Svoju
činnosť zabezpečuje na základe schváleného finančného plánu na príslušný rok. Spoločnosť
nemá nárok na plnenie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Príjmy tvoria hlavne tržby z predaja
služieb - nájom a energie za obytný súbor nachádzajúci sa v lokalite Čierna Voda.
Z predloženého Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti MH Development s.r.o.
č. 27070/2014-1000-47793 vyplýva, že s účinnosťou dňom 28.10.2014 bol odvolaný Ing.
Ladislav Košecký z funkcie konateľa.
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MH Development s.r.o. č. 27608/2014-100049029 zo dňa 04.11.2014 bol dňom 04.11.2014 vymenovaný nový konateľ spoločnosti Mgr.
Miroslav Zemko a súčasne bola schválená jeho zmluva o výkone funkcie konateľa. Jediný
spoločník ďalej odvolal dvoch členov dozornej rady spoločnosti (Ing. Peter Bagin z funkcie
predsedu a člena DR a JUDr. Simona Stahovcová z funkcie člena DR) dňom 04.11.2014 a
vymenoval nových členov dozornej rady spoločnosti (Mgr. Roman Kováč do funkcie
predsedu a člena DR a Ing. František Daniš do funkcie člena DR) dňom 05.11.2014.
Zo zmluvy o výkone funkcie konateľa uzavretej medzi spoločnosťou MH Development s.r.o.
a konateľom okrem iného vyplýva, že konateľ:
- nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
- nesmie uzatvárať v mene spoločnosti zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre
spoločnosť, najmä také zmluvy, ktoré spoločnosť zaväzujú na hospodársky
neodôvodnené plnenie alebo na plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej
protihodnote alebo ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené jeho pohľadávky,
- zodpovedá za škodu, ktorú spoločnosti spôsobil porušením svojich povinností.
MH SR bol pripravený návrh mechanizmu kontroly v spoločnostiach s majetkovou účasťou
(MH Development s.r.o. a MH Invest s.r.o.), ktorý bol prerokovaný v porade vedenia MH SR
dňa 11.12.2014. cieľom návrhu bolo dosiahnuť efektívny mechanizmus kontroly v uvedených
spoločnostiach tak, aby bola v čo najvyššej možnej miere eliminovaná možnosť
neefektívneho a protiprávneho nakladania so zverenými prostriedkami. V materiály sú
navrhnuté zmeny zakladateľských listín, návrhy zmien vo vzťahu ku konateľom a úlohy
členov dozorných rád. Každá spoločnosť má 3 členov dozornej rady, ktorí sú menovaní zo
zamestnancov MH SR a svoju funkciu vykonávajú bez nároku na odmenu.
Návrh zmien bol premietnutý do zakladateľskej listiny spoločnosti MH Development s.r.o.
nasledovne:
- v časti 9 Valné zhromaždenie bol doplnený bod 4:
„Valné zhromaždenie si vyhradzuje právo rozhodovať vo veciach ktoré inak patria do
pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.“
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-

-

-

v časti 10 Valné zhromaždenie bol doplnený bod 3:
„Na konateľské oprávnenia sa vzťahujú obmedzenia uvedené v časti 12 bod 1.
Zakladateľskej listiny. Konateľ má povinnosť vyžiadať si predchádzajúci súhlas formou
písomnej žiadosti od dozornej rady na právne úkony podľa časti 12. bod. 1 písm. d)“
v časti 12 Dozorná rada bol nahradený bod 3:
„Spoločnosť má dozornú radu, ktorá sa skladá z troch členov, ktorých vymenúva valné
zhromaždenie. Do pôsobnosti dozornej rady patrí:
a) dohliadať na činnosť konateľa,
b) nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrola tam
obsiahnutých údajov,
c) preskúmavať účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
d) udeľuje predchádzajúci písomný súhlas konateľovi na:
1. uzatvorenie akejkoľvek zmluvy (objednávky), ktorej hodnota prevyšuje sumu
1 000 eur bez DPH v jednotlivom prípade,
2. uzatvorenie akejkoľvek zmluvy (objednávky), so spriaznenou osobou konateľa, ...
3. výkon zamestnávateľských práv vrátane mzdových náležitostí zamestnancov,
4. akékoľvek scudzovanie majetku spoločnosti.“
v časti 12 Dozorná rada bol doplnený bod 3 a 4:
„3. Predchádzajúci písomný súhlas podľa časti 12. bod 1. písm. d) (ďalej len „súhlas“)
udeľuje dozorná rada na základe hlasovania svojich členov. Na udelenie súhlasu je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov dozornej rady.
4. O výsledkoch svojej činnosti podľa bodu 1. v časti 12. predkladá dozorná rada
jedinému spoločníkovi písomnú správu najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok.“

Zo záveru predloženého materiálu vyplýva, že za účelom zefektívnenia kontrolných
mechanizmov, zvýšenia transparentnosti podnikania, úspory finančných prostriedkov
a podobne, sa javí potreba vypracovania komplexnej analýzy, s cieľom zhodnotiť výhodnosť
zlúčenia spoločností MH Development s.r.o. a MH Invest s.r.o. a ich začlenenia do štruktúr
agentúry SARIO.
Odporúčanie NKÚ SR
- Priebežne vyhodnocovať realizáciu a účinnosť opatrení ktoré boli prijaté MH SR
s cieľom zefektívnenia činnosti spoločností (MH Development s.r.o. a MH Invest s.r.o.)
a ich kontrolných mechanizmov.
- Komplexne analyzovať možnosť zlúčenia spoločností MH Development s.r.o. a MH
Invest s.r.o. a ich začlenenia do štruktúr agentúry SARIO, s cieľom zefektívnenia
kontrolných mechanizmov, zvýšenia transparentnosti podnikania, úspory finančných
prostriedkov a podobne.
Odporúčania
Na základe poznatkov, zistených kontrolou, NKÚ SR odporúča MH SR:
-

V rámci zúčtovania finančných vzťahov kapitoly MH SR so ŠR za príslušný rok,
zabezpečiť včasné a dôsledné plnenie povinnosti subjektov, ktorým boli poskytnuté
zdroje ŠR formou bežných a kapitálových transferov.
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Venovať permanentnú pozornosť efektívnemu čerpaniu prostriedkov EÚ s cieľom
maximalizácie ich čerpania v súlade s opatreniami zameranými hlavne na:
- zníženie administratívnej náročnosti prípravy projektov,
- zvýšenie objektívnosti a transparentnosti procesu schvaľovania predložených
projektov.

-

Číslovať strany v zošite, kde sa evidujú zápisy zo škodových komisií a upraviť vnútorné
smernice O správe majetku štátu v správe MH SR a O postupe pri používaní riadení
a prevádzke služobných motorových vozidiel v správe MH SR tak, aby nedochádzalo
v budúcnosti k možnosti vzniku sprenevery a následne k vzniku inventarizačných
rozdielov z dôvodu zneužitia splnomocnenia vo veciach spojených s prihlasovaním a
odhlasovaním motorových vozidiel v správe MH SR na dopravnom inšpektoráte.

-

Priebežne vyhodnocovať realizáciu a účinnosť opatrení ktoré boli prijaté MH SR
s cieľom zefektívnenia činnosti spoločností (MH Development s.r.o. a MH Invest s.r.o.)
a ich kontrolných mechanizmov.

-

Komplexne analyzovať možnosť zlúčenia spoločností MH Development s.r.o. a MH
Invest s.r.o. a ich začlenenia do štruktúr agentúry SARIO, s cieľom zefektívnenia
kontrolných mechanizmov, zvýšenia transparentnosti podnikania, úspory finančných
prostriedkov a podobne.

Kontrolovanému subjektu bol ponechaný výtlačok č. 2 záznamu o výsledku kontroly.
Kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že kontrolná skupina NKÚ SR vrátila všetky zapožičané
doklady.
Záznam o výsledku kontroly vypracovali dňa 28.04.2015:
Ing. Vladimír Daniš
vedúci kontrolnej skupiny
Ing. Ľubomír Huska
člen kontrolnej skupiny
Mgr. Pavol Marko
člen kontrolnej skupiny

S obsahom záznamu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 29.04.2015:
Mgr. Roman Kováč
vedúci služobného úradu MH SR
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